
SZKB/18/2010.
SZKB/18/2010-2014.

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2010. július 12-én, hétfőn 11 óra 02 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirend.................................................................................................................................... 3

Az ülés megnyitása ............................................................................................................... 6

A napirend elfogadása ......................................................................................................... 6

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló

törvényjavaslathoz érkezett, koherencia zavart kiküszöbölő módosító indítvány

benyújtásának megtárgyalása............................................................................................. 6

A napirendi pont lezárása................................................................................................ 6

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló,

önálló képviselő indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való

alkalmasságának tárgyalása................................................................................................ 6

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról ................................. 7

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői

indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának

tárgyalása .............................................................................................................................. 7

Dr. Vejkey Imre szóbeli kiegészítése .............................................................................. 7

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról ................................. 7

Az ülés bezárása ................................................................................................................... 7



- 3 -

Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/420. szám - Dr. Lázár János (Fidesz) és Harrach

Péter (KDNP) képviselők önálló indítványa, koherencia zavart kiküszöbölő - jogtechnikai

pontosításokat tartalmazó - módosító javaslat benyújtása első helyen kijelölt

bizottságként)

2. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/657. szám - Rogán Antal, dr. Cser-Palkovics

András (Fidesz) és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa -

általános vita első helyen kijelölt bizottságként)

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/658. szám - Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselő önálló indítványa,

általános vita első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)



- 5 -

Helyettesítési megbízást adott:

Babák Mihály (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz),

Dr. Pósán László (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) Dr. Bóka István (Fidesz),

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Dr. Bathó Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

Dr. Vejkey Imre (KDNP), előterjesztő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc)

Az ülés megnyitása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Köszöntök mindenkit mai ülésünkön. Már most jelzem, hogy holnap is 11-
kor tartunk ülést, illetve este is lesz, de a délelőtt 11 órás lesz a következő.

A napirend elfogadása

Az új meghívó ott van képviselőtársaim előtt, az eredeti javaslat egy napirendi ponttal
egészül ki, amely egy technikai pontosítást jelent csak, koherencia zavar kiküszöbölése
címén. Így gyakorlatilag három érdemi napirendi pontunk van. Egyéb kiegészítés nincs.

Aki a napirendi ajánlással egyetért, kérem, jelezze! Egyben a határozatképesség
megállapítását is szolgálja ez a szavazás. (Szavazás.) Tizenkilenc. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, és a bizottság a napirendjét is elfogadta.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz érkezett, koherencia zavart kiküszöbölő módosító indítvány
benyújtásának megtárgyalása

Az 1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
törvény módosítása. A kormány képviselőjéé a szó.

DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! A zárószavazás előtti módosító javaslat technikai pontosításokat tartalmaz,
az alkotmányügyi bizottság kérésének megfelelően történt meg az indítvány átdolgozása. A
kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőket, kíván-e valaki szólni. (Nincs
jelentkező.) Látva, hogy nem, javaslom, támogassuk az indítványt.

Aki azzal egyetért, hogy ezt benyújtsuk, kézfeltartással jelezze számomra! (Szavazás.)
A bizottság az előterjesztést benyújtja.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm szépen, ezzel végeztünk is.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló,
önálló képviselő indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságának tárgyalása

Következik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat. Itt az általános vitára való alkalmasságot kell
megállapítanunk. Ez egy kicsi indítvány, amely arról szól, hogy a televíziókészülékek
üzemben tartási díját a kormány átvállalja. A 29 pontban, amit a miniszterelnök úr bejelentett,
kisadóként ez is szerepelt. Ezt tartalmazza a költségvetés módosítása. Most Cser-Palkovics
képviselő úr mint előterjesztő helyett szóltam.

Kérdezem a kormány képviselőit, hogy mit szólnak az indítványhoz.

DR. BATHÓ FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr.
Tökéletesen tetszett ismertetni a javaslatot, támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. A képviselőké a szólás lehetősége. (Nincs jelentkező.) Nincs
ilyen, akkor javaslom, hogy szavazzunk az előterjesztésről
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Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.
Kérnék egy előterjesztőt. Ékes képviselő úr, vállalja? (Ékes József: Igen.) Persze, csak

annyit kell mondani, ami itt történt. Köszönöm szépen, Ékes képviselő úr a bizottság
előadója.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának
tárgyalása

A 3. napirendi pontnál tartunk, az általános forgalmi adóról szóló törvény
módosításáról van szó. Az előadó Vejkey Imre, akit köszöntök itt, a bizottság ülésén. Az
előterjesztő képviselő úré a szó.

Dr. Vejkey Imre szóbeli kiegészítése

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden
összefoglalva: a külföldi adományok utáni áfa-visszatérítés lehetőségét a 2007. évi CXXVII.
törvény megszüntette, ennek következtében visszaesett az adományozások száma és értéke.
Ezt szeretnénk visszaállítani, a külföldről származó segélyek után levonható áfa-
visszatérítések lehetőségét szeretnénk újra megteremteni. Az ehhez benyújtott törvényjavaslat
meghatározza a visszatérítés iránti kérelem kötelező tartalmi elemeit, adattartalmát, a
csatolandó okiratokat, valamint a részletes eljárási szabályokat. Kérem szépen támogatásukat
hozzá. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Képviselőtársaimé a szó. (Nincs jelentkező.)
Ha nincs jelentkező, akkor szavazhatunk az előterjesztésről.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, kérem, jelezze! (Szavazás.)
A bizottság egyhangúlag döntött az általános vitára való alkalmasság mellett.

Itt is kérek egy előadót. Ékes képviselő úr újra.

Az ülés bezárása

Nekem az egyebek között bejelentésem nincs, feltételezem, hogy önöknek sincs.
(Derültség.) Akkor további szép napot mindenkinek. Holnap 11 órakor találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc.)

Dr. Hargitai János
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


